
Анотація до курсу «Зв’язки зі ЗМІ» 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Зв’язки зі ЗМІ» 

є складовою  освітньо-наукової програми підготовки фахівців зі стратегічних 

комунікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є  вивчення типології 

зв’язків з громадськістю; дослідження тенденцій ринку зв’язків з 

громадськістю; ознайомлення з теорією кризових комунікацій; знайомство з 

функціями та посадовими обов’язками спеціаліста «менеджер паблік 

рилейшнз», «прес-секретар»  в процесі подолання комунікаційних криз;  

знайомство з методами подолання рейдерских атак засобами паблік рілейшнз; 

вироблення практичних професійних навичок в галузі зв’язків з громадськістю.  

Завдання (навчальні цілі):   

  сформувати поняття про дії людини в кіберпросторі як основу 

життя та роботи сучасної цифрової людини; 

  опанувати базові знання про різновиди кіберзлочинів, їхню 

еволюцію та їхній вплив на появу, скажімо, антивірусної галузі як критично 

важливого елемента у системі протидії кіберзлочинності; 

  здатність усебічно аналізувати журналістські матеріали про 

кіберзлочини, пояснювати сильні та слабкі сторони кожного матеріалу у 

контексті дотримання професійних стандартів журналістики; 

  розуміння сучасних механізмів інформаційних шпигунства, 

тероризму та війни та особливості ведення цих видів діяльності в Інтернеті. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення з актуально-

практичними та науково-прикладними  основами зв’язків з громадськістю, 

підготувати конкурентоспроможні кадри в галузі соціальної  комунікації. 

 

Структура курсу.  

Змістовий модуль 1. Сучасні вимоги та новітні технології.  Сучасні 

кваліфікаційні вимоги до працівників сфери зв’язків з громадськістю. Тенденції 

світового та вітчизняного  PR-ринку. Тенденції розвитку телебачення, радіо, 

преси, Інтернет, нових медіа. Технологічні трендн. Тренди масової комунікації. 

 

Змістовий модуль 2. Комунікаційні PR-тренди. Тренди в антикризових 

комунікаціях.  Тренди релігійних комунікацій. Тренди наукового PR. Тренди 

комерційного PR. Тренди політичного PR. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

знати: 

– основні сучасні поняття, тлумачення і терміни паблік рилейшнз; 

– принципи, функції і завдання PR у бізнесі, політиці, культурі; 

– новітні тренди PR-комунікації; 

– новітні інструменти PR-комунікації; 

– сучасний ринок ЗМК; 



– сучасні компетенції PR-працівників. 

  

 вміти: 

– орієнтуватися в сучасних комунікаційних трендах; 

– формувати ефективні PR-комунікації; 

– застосовувати види, форми PR для попередження кризових ситуацій; 

– розумітися на інформаційних стратегіях та інформаційних операціях. ; 

– складати стратегічні та тактичні плани PR-комунікації;   

– використовувати сучасне програмне забезпечення PR-комунікації.  
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